
ضیحات:تو
ره با جزی(ستون دوم)حداکثر دما (ستون اول) ، رابطه ي رخ داده تاریخ هایی که موج گرمایی در 

قرار دارند و تحت عنوان مودیس آکوا (هم براي روز و هم براي چهار ستون آخر ي حرارتی که در 
-شهر اهواز6ذکر شده اند براي هر کدام از شب)و مودیس ترا(هم براي روز و هم براي شب)

کرمانشاه بررسی شود.-سنندج-اردبیل-تبریز-ایالم
در واقع هدف بررسی رفتار جزایر حرارتی روز هنگام و شب هنگام مودیس آکوا و مودیس ترا در 

یره زارتباط با حداکثر دما در تاریخ هاي ثبت شده در ستون اول است. می خواهیم ببینیم که آیا ج
ي حرارتی و حداکثر دما باهم در ارتباط هستند و اگر در ارتباط هستند، با کدام ستون (ترا روز یا 

دارد؟تري شب یا آکوا روز یا شب) ارتباط قوي 
لطفا خروجی ها تحلیل نیز گردند. با سپاس

جدول ادامه دارد. لطفا بقیه داده ها که در جدول دوم قرار شهر ایالم و کرمانشاه در دقت شود که 
ترسیم شده بود.اگر بهتر از این هم باشه عالی میشهدر مقاالت مشابه، مانند نمودارهاي زیردارند فراموش نشود.



حداکثر تاریخ موج گرمایی
)C°(دما

جهت 
باد

سرعت باد 
m/s

ي دماي نقطه
)C°(شبنم

)SUHI()°C(اهوازي حرارتی سطحی شهرجزیره

مودیس ترامودیس آکوا
روز

15:18-13:43
شب

03:40-02:54
روز

12:43-11:25
شب

00:18-22:36

20042/32W9/15/104/0-5/7-9/1مارس3

200433NW5/19/99/6-5/2-5/2مارس4

20046/34W3/07/111--5/34/0مارس5

20085/37W6/35/31/037/02/1مارس23

20086/37NW9/02/65/09/213مارس24

20084/37SE5/26/76/0-2/222/3مارس25

-20086/36S9/33/39/0--4/2مارس26

20082/42NW27/28/3-7/304/3لیآور25

-20086/42SE8/12/45/08/13/0-8/2لیآور26

--20104/35SE5/04/117/32-4/024مارس12

20104/35SE5/14/97/276/17/0-2/3مارس13

20106/35SE6/22/625/19/0-8/3مارس14

-20104/36SE22/31/0-2/39/2مارس15

20102/35SE1/33/26/16/31/0-2/4مارس16

20108/34S8/23/72/0-5/38/18/2مارس17

-20102/34S6/56/41--6/2مارس18

20108/39W4/18/72/3-7/46/3-6/3اکتبر23

20106/40W5/08/94/2-9/38/0-3/3اکتبر24

-20156/26S1/14/59/2-3/105/3فوریه3

20154/26SE8/24/9-2/13/13/1فوریه4

20158/48NW6/19/117/3-2/24/1-6/3ژوئن2

20156/49W9/29/99/0-27/0-1/2ژوئن3

-20177/26E9/06/95/12/0-2/16دسامبر21

20177/27S1/12/82/0-2/015/0دسامبر22

20185/36SE6/12/33/19/29/18/2مارس26

20188/37W5/11/32/35/21/24/3مارس27

20187/38NE6/03/78/3-18/11/1مارس28

-20185/40SE4/27/01/25/0--1/1مارس29



حداکثر تاریخ موج گرمایی
)C°(دما

جهت 
باد

سرعت باد 
m/s

ي دماي نقطه
)C°(شبنم

)SUHI()°C(ایالمي حرارتی سطحی شهرجزیره

مودیس ترامودیس آکوا
روز

15:27-13:45
شب

03:52-02:34
روز

12:52-11:45
شب

00:00-22:49

----20042/24SW5/23/0-2/1مارس4

--20046/24SW3/25/1---8/2مارس5

20056/30W3/15/53/0-9/03/0-3/1آوریل23

20056/30S9/27/48/08/1-7/01/2آوریل24

-200523W19/1-8/0-5/0-6/0دسامبر4

-20058/21S25/12/0-9/38/0دسامبر5

-20058/20E9/08/0-2/3-3/2دسامبر6

--200826W5/12/3-9/0-2/0-7/1مارس23

20082/28N9/13/4-4/3-1/2-3/37-57/1مارس24

200828SW3/14/4-2/1-8/01/2-2/0مارس25

--200827SE9/36/2-5/30--2/1مارس26

--20088/26SE5/33/03/0--2/1مارس30

200826E8/29/0-5/0-2/1مارس31

20082/32S1/25/2-3/2-5/06/1-8/0لیآور24

20088/30SW5/21/4-3/22-3/0-7/0-1/0لیآور25

200832W8/15-2/2-5/0-1/3-2/0لیآور26

20082/32S1/24/31/21--7/2-1/1لیآور27

--201020SE6/36/44/2-2/2هیفور17

201021SE5/27/3---2/2هیفور18

----20102/21SW9/12/5مارس17

----20102/19S3/41/4مارس18

20106/31W7/28/1-7/2-3/0-3/2-8/0اکتبر20

-20102/32W4/25-9/20-5/2-1/1-6/1اکتبر21

20102/32W6/24/3-6/1-8/08/0-3/2اکتبر22

20102/32NW1/32/0-3/0-8/2-9/2-9/0اکتبر23

-20106/22W3/22/10-2/2-9/2-2/1-4/0دسامبر1

-20104/23W9/16/10-9/3-8/1-3/0-5/0دسامبر2

20102/25NW5/23/10-4/2-20/01-8/0دسامبر3

201025W1/23/10-9/1-3/2-8/0-9/0دسامبر4



ایالمي حرارتی محاسبه شده براساس داده هاي سنجنده ي مودیس در روزهاي توأم با موج گرمایی در شهر ي جدول جزیرهبقیه

20102/24NW8/23/10-6/2-9/0-1-6/0دسامبر5

--20106/21SE8/36/12-7/0-8/1-6/0دسامبر6

--20156/19W4/22/3-3/0-0-2هیفور2

--20157/19SE5/35/2-2/0-9/0-4/1هیفور3

20157/37S8/26/2-22-6/19/1-2/1ژوئن2

20152/37W9/22/1-8/1-1/03/2-2/0ژوئن3

20183/26W6/21/4-5/0--1/0-6/3مارس23

--20182/26S8/32/1---5/17مارس24

20185/26S4/23/08/2--4/0-3/1مارس27

----20181/27SE3/25/0مارس28

-----20182/28S5/46/2مارس29



حداکثر تاریخ موج گرمایی
)C°(دما

جهت 
باد

سرعت باد 
m/s

ي دماي نقطه
)C°(شبنم

)SUHI()°C(سنندجي حرارتی سطحی شهرجزیره

مودیس ترامودیس آکوا
روز

16:12-14:26
شب

04:37-03:19
روز

13:23-12:48
شب

00:44-23:22

----20047/23S4/11/0مارس4
-20044/25S6/46/3-7/1--0-4/0مارس5
--20048/24S5/109/4--3-17مارس6
--20058/7S5/01/2---2دسامبر3
20058NW4/02/1-7/05/29/1دسامبر4
---200512N1/03/1-8/0دسامبر5
20059/8NW1/06/01-2/1-7/1دسامبر6
200510NE03/1-6/0-7/02-2/1دسامبر7
20058SW4/02/5-4/1-1/14/1-6/1دسامبر8

--200826W3/22/3-1/03/05/1مارس23
20084/27NW5/14/2-5/2-6/26/1-2/1مارس24
20084/26S5/23/0-2/1-2/2-1مارس29
-20088/26S9/18/0-6/19-12-4/1مارس30
20086/31S6/11/0-31-3/28/1-2/2لیآور25
-20085/32S4/13/0-1/23-26/1-3/2لیآور26
20088/32SW6/16/0-4/1-3/08/2-5/2لیآور27
--20108/17S8/29/1-3/08/29فوریه16
-201021S6/23/36/2--9/0-8/0فوریه17
20104/26S3/77/6-16/1-4/3-6/2مارس14
20106/27S1/72/7-8/09/05/0-0مارس15
--201025S9/85/3---4/20مارس16
-20102/21N9/08-1/1-1/01/1-4/0دسامبر1
20102/21N1/01/10-1/3-3/06/0-1/0دسامبر2
20102/21N8/08-7/0-3/04/2-3/0دسامبر3
--201518SW6/03/2-4/1--6/1فوریه2
20151/18S3/13/2-3-8/02-9/1فوریه3
201518S9/66/4-4/2-4/14/45/3فوریه4

20176/17S6/03/3-9/23---11/1دسامبر19
--201718S4/14/1--5/2دسامبر20
----20178/18S7/09/16/1دسامبر21
201719S6/16/0-2/2-6/2-4/1دسامبر22
20174/18S5/26/2-6/18-1/1-9/4دسامبر23
-----20174/17S5/55/8دسامبر24



حداکثر تاریخ موج گرمایی
)C°(دما

جهت 
باد

سرعت 
m/sباد 

ي دماي نقطه
)C°(شبنم

)SUHI()°C(تبریزي حرارتی سطحی شهرجزیره

مودیس ترامودیس آکوا
روز

15:28-13:46
شب

04:00-02:35
روز

12:57-11:35
شب

00:00-22:39

20058/26W8/23/4-9/1-6/3لیآور23

-20054/30SW8/17/41-2/42/1لیآور24

--20054/28SW4/34/65/0-7/35/33لیآور25

20052/17W9/234/1-3/23/1-3دسامبر4

--20054/17W4/28/08/13/08/3دسامبر5

20056/16NE29/0-8/0-29/0-8/3دسامبر6

20084/25NW8/27/1-17/205/2مارس24

20086/25SW6/52-06/20-9/1مارس25

200828NW5/17/67-8/24/02/3لیآور23

--20088/28W9/24/64/1-51لیآور24

20086/29SW374/1-8/3--7/3لیآور25

20084/30SW5/27/62/0-21/0-2/2لیآور26

--20102/18SW4/51/25/1-1/05/0فوریه17

--20104/18SW1/33/2-4/13فوریه18

20104/28NE3/22/0-9/2-3/19/3-7/1اکتبر21

20108/26NW8/21/35/01/0-9/1-2اکتبر22

20102/18NE5/22/6-5/0-5/15/1-9/1دسامبر3

20104/19W1/29/2-1/1-4/36/0-9/1دسامبر4

20108/16NE4/29/4-1/1-15/2-8/2دسامبر5



حداکثر تاریخ موج گرمایی
)C°(دما

جهت 
باد

سرعت باد 
m/s

ي دماي نقطه
)C°(شبنم

)SUHI()°C(کرمانشاهي حرارتی سطحی شهرجزیره

مودیس ترامودیس آکوا
روز

15:24-13:38
شب

03:53-02:31
روز

12:44-12:00
شب

00:25-22:35

2004٨/٢٣NW25/09/19/5---7/5مارس4
--2004۶/٢۵S4/23/0-7/7-3/2مارس5
2004۴/٢۴SW8/72--9/0-4/2مارس6

2005٣١E5/02/42/0-1/12/2-6/3آوریل23
2005۶/٣١S4/28/41/1-3/21/0-1/2آوریل24
2005۴/٢١SE3/07/05/32-1/04/1-6/1دسامبر4
-2005٢/٢۴S6/12/12/7-5/04/4-9/0دسامبر5
2005٩/٢١S02/0-4/06/28-5/0دسامبر6
2005٨/٢٠W9/05/1-8/1-4/0-5/2-1دسامبر7
2005٨/١٩SW3/06/2-8/2-8/09/1-9/0دسامبر8

2005٢/١٩N03/4-1/15/07/13/1دسامبر14
--2005۶/١٨E9/12/6-2/0--6/1دسامبر15
2008٢٧W36/4-4/2--2/2-1/0مارس23
2008٥/٢٧S6/13-7/0-6/9-5/08/2مارس24
2008٨/٢٧W3/21/5-9/2-9/13-7/3مارس25
--2008٦/٢٧S3/42/5-3-6/0مارس26
2008٢/٢٨S44-1/0---5/1مارس29
2008٤/٢٨S1/57/2-2-5/5-9/2مارس30
2008٢/٢٧S4/54/2--8/1-8/2مارس31
2008٤/٣١SE8/23-3/03/09/2-9/2لیآور24
2008١/٣٢S6/25/4-6/3-29/1-5/3لیآور25
2008٧/٣٣SW9/19/5-6/37-1/0-1/3-3لیآور26
2008٣/٣٣SW3/29/5-8/5-8/14-2/3لیآور27
--2010٢١E36/43/2--9/1فوریه17
-2010٨/٢١SW1/26/34/5--7/1-4/0فوریه18
2010٢١SW3/55/36/1-2/07/1-8/1فوریه19
2010٤/٢٦S1/45/2-6/0-7/1-15/0مارس15
----2010٢٦S8/51/1-3/1مارس16
2010٧/٣١E8/02/6-5/4-7/0-4/5-0اکتبر21
2010٩/٣٠W4/28/5-8/3-4/0-8/2-4/2اکتبر22
2010٢/٢١N3/19-7/3-9/33/4-3/0دسامبر6
2010٢١S26/14-5/02/01-1دسامبر7



کرمانشاهدر شهر ییتوأم با موج گرمايدر روزهاسیموديسنجنده هايمحاسبه شده براساس دادهیحرارتيرهیجدول جزي بقیه

20101/20S4/08/161/2-4/1-3/5-5/0دسامبر8
20106/19S3/03/16-7/5-3/01-6/2دسامبر9
20157/18S3/26/3-8/4-13-1/0فوریه3
20156/18S8/31/5-1/07/0-3/1فوریه4
201539W1/46-5/2-1/28/2-7/1ژوئن3
20157/36W5/34/4-4/5-8/14/3-3/1ژوئن4

20176/19SW6/14/07/2-1/2-6/4-4/0دسامبر22
-20172/19SE8/18/4-9/2--2دسامبر23
-----201719S45/13دسامبر24
20184/27W3/28/3-3/1--7/1-9/4مارس27
-----20181/27E8/12/0مارس28
-----20182/28S9/43/7مارس29



حداکثر تاریخ موج گرمایی
)C°(دما

جهت 
باد

سرعت 
m/sباد 

ي دماي نقطه
)C°(شبنم

)SUHI()°C(اردبیلي حرارتی سطحی شهرجزیره

مودیس ترامودیس آکوا
روز

15:20-13:30
شب

03:48-02:41
روز

12:45-11:38
شب

23:45-22:34

---200424W4/128/1-4/16-4/4مارس5

--20044/25SW3/163/04/21--2/16مارس6

20086/29SW9/24/69/20-03/3-3/4لیآور24

200830SW376/24-4-3/3لیآور25

-200831E5/27/62/2-45/29-4/1لیآور26

--200832SW4/29/89/29-9/29/0لیآور27

--20102/27W9/76/0-9/16مارس15

-20104/25W5/149/1-6/4-9/14مارس16

-201021S6/17-6/2-7/36/4-3//7دسامبر1

20104/20SW1/17-5/3-8/18/1-9/3دسامبر2

--20156/15S4/77/0-2/1-1/2-8/3فوریه2

20154/16SW3/106/2-7/4--5/2-8/0فوریه3

-20154/15SW8/72/3-5/33---5/15فوریه4

حداکثر تاریخ موج گرمایی
)C°(دما

جهت 
باد

سرعت 
m/sباد 

ي دماي نقطه
)C°(شبنم

)SUHI()°C(اردبیلي حرارتی سطحی شهرجزیره

مودیس ترامودیس آکوا
روز

15:20-13:30
شب

03:48-02:41
روز

12:45-11:38
شب

23:45-22:34

---200424W4/128/1-4/16-4/4مارس5

--20044/25SW3/163/04/21--2/16مارس6

20086/29SW9/24/69/20-03/3-3/4لیآور24

200830SW376/24-4-3/3لیآور25

-200831E5/27/62/2-45/29-4/1لیآور26

--200832SW4/29/89/29-9/29/0لیآور27

--20102/27W9/76/0-9/16مارس15

-20104/25W5/149/1-6/4-9/14مارس16

-201021S6/17-6/2-7/36/4-3//7دسامبر1

20104/20SW1/17-5/3-8/18/1-9/3دسامبر2

--20156/15S4/77/0-2/1-1/2-8/3فوریه2

20154/16SW3/106/2-7/4--5/2-8/0فوریه3

-20154/15SW8/72/3-5/33---5/15فوریه4


